Czech Republic Business Expo 2017
Mezinárodní multioborový veletrh

12. -14. září 2017
Výstaviště Flora Olomouc

NABÍDKA PARTNERSTVÍ

Organizátor:

Kontaktní osoby:
Bc. Radek Kubíček, MBA, jednatel společnosti

Mgr. Ivana Tilkeridu, ředitelka veletrhu

Tel.: +420 775 110 979

Tel.: +420 732 150 795

E-mail: radek.kubicek@czechrepublicproduct.com

E-mail: ivana.tilkeridu@czechrepublicproduct.com

PARTNER
1. Vstup do pavilonů A, E, G, H i do venkovního areálu výstaviště
2. PR článek na stránkách iDnes.cz nebo ČTK
3. Vytvoření firemní vizitky v online katalogu Czech Republic Product
v 6 jazykových variantách
4. Vložení propagačních materiálů Vaší společnosti do tašek pro všechny
účastníky veletrhu
5. Prezentace nebo video o Vaší společnosti/ produktech na obrazovce ve foyer
pavilonu A (1x během série)
6. Účast 1-2 zástupců Vaší společnosti na 3denní konferenci věnované exportní
politice, problematice cestovního ruchu a otázkám vědy a výzkumu
7. Neomezený počet B2B setkání dle vlastního výběru
8. 5 vstupenek VISITOR pro obchodní partnery
9. Označení Vaší společnosti jako “Partnera veletrhu” ve všech propagačních
materiálech veletrhu
10.Umístění loga Vaší společnosti mezi partnery veletrhu na stránkách
www.crpexpo.com
11.Uvedení ve veletržním katalogu CRP EXPO 2017 (inzerát 1/4 stránka)
12.Možnost komerční prezentace v přednáškovém sále A1 (15 min)
13.Sleva 10 % na veletržní stánek větší než 10 m2

Cena:

55 000,- CZK/ 2 040 €

VÝHRADNÍ PARTNER
1. Vstup do pavilonů A, E, G, H i do venkovního areálu výstaviště
2. PR článek na stránkách iDnes.cz nebo ČTK
3. Vytvoření firemní vizitky v online katalogu Czech Republic Product
v 6 jazykových variantách
4. Vložení propagačních materiálů Vaší společnosti do tašek pro všechny
účastníky veletrhu
5. Prezentace nebo video o Vaší společnosti/ produktech na obrazovce ve foyer
pavilonu A (5x během série)
6. Účast až 5 zástupců Vaší společnosti na 3denní konferenci věnované exportní
politice, problematice cestovního ruchu a otázkám vědy a výzkumu
7. Neomezený počet B2B setkání dle vlastního výběru
8. 15 vstupenek VISITOR pro obchodní partnery
9. Pozvánka na VIP raut se zahraničními velvyslanci a dalšími hosty
10.Označení Vaší společnosti jako “Výhradního partnera” ve všech propagačních
materiálech veletrhu
11.Umístění loga Vaší společnosti mezi partnery konference na stránkách
www.crpexpo.com
12.Uvedení ve veletržním katalogu CRP EXPO 2017 (inzerát 2 stránky)
13.Blok v rámci přednáškové části v hlavním přednáškovém sále během 1. dne
konference (15 min)
14.Možnost komerční prezentace v přednáškovém sále A1 (30 min)
15.Umístění roll-upu ve foyer pavilonu A
16.Natočení krátkého videorozhovoru během veletrhu Czech Republic Business
Expo 2017
17.Sleva 30 % na veletržní stánek větší než 10 m2
Cena:

100 000,- CZK/ 3 700 €

